Nota de premsa
Terrassa, 11 de febrer de 2019

Diverses incidències pel fort vent del diumenge
Es va produir alguns desperfectes arreu de la ciutat
Ahir diumenge es van produir diverses incidències arreu de la ciutat a causa de les
fortes ventades, entre les quals destaquen:
A les 12 h, el 112 va alertar a la Sala del 092 de la caiguda d’un fanal al carrer de
Roig Ventura, a l’alçada del carrer del Consell de Cent. Un vehicle patrulla va
informar que el fanal havia caigut a sobre de tres vehicles estacionats, provocant
danys de diversa entitat. Els agents van fer gestions per esbrinar els titulars dels
vehicles i avisar-los. També van observar que el fanal del costat estava a punt de
caure. Hi van actuar Bombers i tècnics del servei de manteniment de l’enllumenat
públic, que van reparar el fanal. Eco-Equip va netejar la zona de vidres.
A les 15 h, un ciutadà va comunicar que una tanca havia caigut a sobre del seu
vehicle, estacionat al carrer del Gasòmetre, a l’alçada del carrer de Joan Monpeó.
Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va informar que es tractava d’una tanca
d’obra mal assegurada tombada pel vent. Els agents van confeccionar acta de
danys, denúncia a l’obra i van informar al requeridor del procediment a seguir.
A les 17.20 h, el 112 va informar que elements d’una façana del carrer de Vázquez
de Mella, a l’alçada de la Rambla d’Ègara, podien caure pel fort vent. Un vehicle
patrulla de la Policia Municipal va informar que es tractava d’un edifici en construcció
i que una planxa metàl·lica estava a punt de caure al carrer. Al lloc hi va acudir una
dotació de Bombers, que va treballar amb el camió escala. Els agents van tallar la
circulació de la Rambla d’Ègara i van desviar el trànsit pel carrer de Galileu, incloses
les línees d‘autobús urbà. Es va retirar la planxa i es va assegurar la façana. A les
17.45 h, es va tornar a restablir la circulació amb normalitat a la zona.

Diversos accidents de circulació durant el cap de setmana
A les 14.30 h de divendres, va tenir lloc una col·lisió al pàrquing d’una superfície
comercial situada a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de Navarra. Un vehicle
patrulla va informar que un dels vehicles havia bolcat i que hi havien ferits a tots dos
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turismes. Van acudir al lloc dues dotacions de Bombers i dues ambulàncies. Sembla
que l’accident va tenir lloc quan un dels turismes implicats no va respectar un senyal
de cediu el pas i va continuar la marxa, mentre que l’altre circulava amb prioritat de
pas. Aquest va col·lidir frontalment amb el lateral del primer i, a conseqüència de
l’impacte, el va fer bolcar de costat i el va arrossegar fins a col·lidir amb l’espai
reservat als carros del centre comercial. Efectius de Bombers, amb l’ajut d’Egarvia,
van moure els vehicles accidentats. Les dues ambulàncies van atendre als ferits i els
van traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i a l’Hospital de Terrassa.
Divendres, a les 18:15 h, va tenir lloc una col·lisió al carrer d’Anoia, a l’alçada del
carrer de Colom. Dues ambulàncies van atendre a un dels conductors dels vehicles
implicats, que va resultar ferit, i el van traslladar l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
A les 5.15 h de dissabte, la trucada d’un ciutadà va informar que un vehicle havia
patit un accident a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer d’Extremadura. Dos
vehicles patrulla de la Policia Municipal van parlar amb el conductor i van observar
que estava ebri. Li van realitzar la prova de detecció alcohòlica i va donar un resultat
positiu de 0,60 mg/l. El conductor va ser denunciat i el vehicle immobilitzat
mecànicament.
Dissabte, a les 11.10 h, un conductor va trucar per informar que havia patit un
accident de circulació amb un altre vehicle al carrer de Badalona, a l’alçada de
l’avinguda de Can Jofresa. Una ambulància va atendre a una persona ferida i la va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que la col·lisió va tenir lloc
quan tots dos vehicles estaven aturats davant fase vermella del semàfor i el vehicle
que seguia al primer es va posar en marxa per una errada i va col·lidir amb el primer
per encalç.
Diumenge, a les 0.25 h, la Sala del 092 va rebre una trucada que informava d’una
col·lisió al carrer de Mossèn Angel Rodamilans, a l’alçada del carrer de Sant Tomàs.
Un vehicle patrulla va informar que es tractava d’una petita col·lisió sense ferits, però
que un dels conductors estava ebri. El conductor va ser traslladat a Prefectura, on se
li van realitzar les proves de detecció alcohòlica, amb un resultat positiu d’1,14 mg/l,
multiplicant per més de quatre la taxa màxima permesa. Per aquest motiu, va ser
denunciat penalment per un Delicte contra la Seguretat Viària i el seu vehicle
immobilitzat.
Diumenge, a les 19.25 h, la trucada d’un ciutadà va informar d’una col·lisió a
l’avinguda del Vallès. Un vehicle patrulla va acudir al lloc i va demanar la presència
d’una ambulància per atendre a un dels implicats. L’ambulància va traslladar a la
persona ferida a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que la col·lisió va
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tenir lloc quan tots dos vehicles circulaven pel mateix sentit i un d’ells va fer un canvi
de carril, moment en el que va col·lidir lateralment amb l’altre vehicle abans d’arribar
a la cruïlla amb l’avinguda de Béjar. Una altra patrulla de la Policia Municipal va
acudir al lloc per donar suport a la primera i realitzar tasques de regulació del trànsit,
mentre Eco-Equip netejava la via de plàstics i vidres.

Un incendi en un habitatge al barri del Centre
A les 20.05 h de divendres, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 en la que
un ciutadà alertava d’un possible incendi en un habitatge del carrer de la Rutlla, a
l’alçada del carrer del Vall. Dos vehicles patrulla van informar a la seva arribada que
al lloc estaven actuant dues unitats de Bombers i una ambulància. Sembla que el foc
es podia haver iniciat a un habitatge del primer pis a causa d’una cigarreta mal
apagada. Els efectius de Bombers van sufocar l’incendi i van airejar l’edifici.
L’ambulància no va haver d’atendre a cap veí afectat. A les 20.40 h es va poder
restablir la circulació amb normalitat a la zona.

Alcoholèmia positiva d’un conductor que estava adormit a l’interior del seu
vehicle estacionat al mig de la via
A les 7.25 h de dissabte, la trucada d’un ciutadà a la Sala del 092 va informar que al
carrer del Miño, a l’alçada de la carretera de Montcada, hi havia un vehicle al mig de
la via, aturat i amb el motor en marxa, i que el conductor estava dormint a dintre. Un
vehicle patrulla va confirmar les dades del requeridor. Els agents van despertar al
conductor i van observar que estava ebri. Li van realitzar la prova de detecció
alcohòlica i va donar un resultat positiu de 0,58 mg/l. Els agents el van denunciar
administrativament i van immobilitzar el vehicle.

Denunciat per conduir sense permís de conduir
A les 20.35 h de dissabte, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que circulava
per l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de Conflent, va aturar un vehicle i va
identificar al seu conductor. En consultar les dades de la DGT, els agents van
comprovar que el vehicle tenia la ITV caducada, que el propietari no havia comunicat
el canvi de titularitat i que el conductor tenia el permís de conducció caducat. Per tot
això, se li van realitzar denúncies administratives.
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Denunciat per conduir amb el permís retirat per manca dels punts
A les 3 h de la matinada de diumenge, un vehicle patrulla de la Policia Municipal va
aturar un vehicle que circulava pel carrer de Josep Vicenç Foix, a l’alçada del
passeig del Vint-i-dos de Juliol. Els agents van identificar al conductor i als ocupants
del vehicle, i van comprovar que aquest tenia el permís de conducció retirat per
pèrdua de punts. Els agents el van denunciar penalment per un delicte contra la
Seguretat Viària i van immobilitzar el vehicle. A més, un dels ocupants tenia pendent
una citació d’un jutjat, que els agents van contestar amb un ofici al lloc.
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